РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД СВИЩОВ

През изминалата 2018 г. община Свищов извърши ремонт и
реконструкция на уличната мрежа в град Свищов и тротоарните
пространства на стойност 499 998 лева. Средствата са отпуснати с ПМС
№260/24.11.2017 г., като част от дейностите продължават и през 2019 г.
Рехабилитираните улици са: ул. „П. Евтимий“, ул. „Княз Борис“, ул.
„Георги Матев“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Миланович“, ул. „Георги
Бенковски“, ул. Кирил и Методий“, ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Димитър
Анев“, ул. „Средна гора“, ул. „Апостол Конкович“, ул. „Люлин“, ул.
„Подп. В. Манолов“ и др.
 Запълнени са дупките на ул.“27 юни“ и на ул.“Патриарх Евтимий“
- в частта от Пожарната до кръстовището на м-н „Витоша“;
 Изцяло асфалтиран е подходът към СПГ „Алеко Константинов“ на ул. „Средна гора“, както и ул. „Димитър Анев“, на която са повдигнати
и отводнителните шахти;

 Изкърпени са улиците „Мир“, „Трети март“, и „Цар Освободител“;
 Извършен е основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, на която
изцяло са подменени водопровода и канализацията, след което същата е
преасфалтирана;

 Изцяло асфалтирана е и ул. „Георги Бенковски“ в Свищов, на
която бе подменен частично водопровода;
 Реконструирана е и ул. „Преспа“, която свързва „Георги
Бенковски“ с главната улица „Петър Ангелов“. Тя също е изцяло
асфалтирана, а компрометираните улици са с изцяло променен облик;
 Извършен е ремонт и изцяло е реновиран тротоара в горната част
на ул. „Григор Стоянов“ откъм Болницата до кръстовището на
пл.“Свобода“;

 Извършен е основен ремонт на ул.“Никола Петков“, на която е
подменен целият водопровод и е положена нова асфалтова настилка;
 Ремонтните дейности бяха извършвани и в района на ул. „Подп.
Васил Манолов“, ул. „Неофит Бозвели“ и ул. „Кирил и Методий“. Изцяло е
асфалтирана и ул. „Апостол Конкович“, която повече от 30 години не беше
ремонтирана;
 Улицата „Княз Борис I“ е изцяло асфалтирана, като са изкърпени
дупките на излаза й към ул. „Трети март“;
 Асфалтирана бе и долната част на павираната улица „Тодор
Миланович“, както и пряката включваща се в нея;
 На ул. „Христаки Павлович“ е ремонтирана повдигнатата
пешеходна пътека. В долния край на същата улица е положен асфалт на
два участъка (до СУ „Николай Катранов“ и преди кръстовището на пл.
„Свобода“);
 Част от ул. „Георги Матев“ – към Студентски град, е изцяло
асфалтирана, а по-малките проблемни места от нея са рехабилитирани.

